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(, במסגרתה 34"( בקשה דחופה למתן הוראות )בקשה מספר בעל התפקידהגיש הח"מ )להלן: " 21.09.2015ביום 

)להלן:  .eXelate Incבקשר עם תמורה שעתידה להתקבל בגין מניות חברת  סעדים זמנייםעתר בעל התפקיד למתן 

"(, הבקשה)להלן: " שאין חולק כי החברה )אינוונטק( היתה ועדיין רשומה כבעלים של מניות אלו"(, אקסלייט"

לתגובה זו,  כנספח א'והכל מהנימוקים שפורטו בהרחבה במסגרת הבקשה, שעותק ממנה מצורף למען הנוחות 

העובדה כי אין חולק על כך שמניות אקסלייט היו ועדיין רשומות על שם החברה )אינוונטק(;  )א(ובכלל זה לאור: 

קנות סדר הדין האזרחי( בין לפידות לבין הגורם שהגיש את לת 226קיום "קנוניה" לכאורה )כמשמעה בתקנה  )ב(

טען הביניים )כמפורט בהרחבה שם, טען הביניים הוגש יום אחד בלבד לפני המועד בו הגיש בעל התפקיד את 

פה ובכתב, כי בכוונתו להגיש את -הבקשה לביהמ"ש של הפירוק ולאחר שבעל התפקיד כבר הבהיר לצדדים, בעל

לרבות פניה בכתב לנילסן בה נדרשה מפני בעל התפקיד, הדבר יונה של לפידות לכאורה להסתיר ניס )ג(; (הבקשה

העובדה כי  )ד(; )דרישה חמורה ביותר ומעוררת תהיות נוגות בפני עצמה!( לא לפנות ולא ליידע את בעל התפקיד

בדבר זכות לפידות הנטענת  לכל הפחות ספק)כפי שניתן להבין גם מעצם הגשת טען הביניים( שקיים  אין מחלוקת

 .   שהיו ועדיין רשומות על שם החברה )אינוונטק()על ידה בלבד( לקבל את התמורה בגין מניות אקסלייט, 

 

אותה , כי בניגוד מוחלט לרושם אותו מנסה לפידות להציג במסגרת בפתח הדבריםכבר יובהר ויודגש בהקשר זה 

, אלא מיליון דולר 1.6יד מנסה "לנכס" לקופת ההסדר סך של , לא בעל התפק30.09.2015ביום שהגישה בקשה 

מיליון דולר בגין מניות אקסלייט, שהיו ועדיין רשומות  1.6 -דווקא לפידות היא זו אשר מנסה "לנכס" לעצמה כ

)א( על בסיס טענה כי מניות אלו נרכשו על ידי לפידות בעסקה בעלי שליטה  -על שם החברה )אינוונטק(, וזאת 

ה ביותר שלא ברור כלל קיומה ו/או תוקפה, ואשר אין חולק כי לא דווחה בדיווחים פומביים שנעשו על ידי תמוה

אם עסקה שכזו אכן נעשתה ו/או האם בוצעה; ה, וספק רב באותו מועד נטעןציבורית חברה היתה אשר החברה, 

 המסמכים המעידים על נכונות כי  30.09.2015כאשר לפידות בעצמה טוענת במסגרת הבקשה שהגישה ביום  )ב(

 .טענותיה אינם מצויים כלל בידה בשלב זה ונדרש לה פרק זמן של כחודש ימים על מנת לאתרם

 

: לא בעל התפקיד הוא זה המנסה "לנכס" לעצמו תמורה שאינה שייכת לקופת הסדר הנושים, אלא במלים אחרות

ייט היו ועדיין רשומות על שם החברה )אינוונטק(, לפידות היא זו המבקשת לטעון כי חרף העובדה שמניות אקסל

, ולפיכך מובן כי על לפידות מוטל נטל ההוכחה מיליון דולר( לידיה 1.6 -יש להעביר את התמורה בגין מניות אלו )כ

( הזכאית לקבל תמורה משמעותית זו בגין קופת הסדר הנושיםשהיא זו )ולא להוכיח ונטל הבאת הראיות על מנת 

 . )מניות אקסלייט( אינן רשומות על שמה ולא היו רשומות על שמהל כלמניות ש

 

בפועל, תחת ביצוע הפעולות המתחייבות והרמת נטל זה, ובכלל זה מענה לפניות החוזרות ונשנות של בעל התפקיד 

, כפי שיורחב להלן(, לפידות ממשיכה לרבות פניות שבוצעו לאחר הגשת הבקשהלקבל את המידע והמסמכים )

אתמול שהוגשה על ידה  בקשה חדשהבאמצעות " ורה בניסיונות לנצל לרעה הליכי משפט ולהשלים "הקנוניהלכא

(, ואשר עותק ממנה נשלח לבעל התפקיד 34)במהלך פגרת חג הסוכות( במסגרת בקשת בעל התפקיד )בקשה מס' 

מו של הליך תלוי ועומד בקשה נושאת כותרת "בקשה לנהל את המשך ניהול ההליך דנא עקב קיו -אתמול בערב 

 "(. בקשת לפידותולחילופין, לאשר דחיית המועד לשם הגשת תגובה מפורטת מטעם לפידות" )להלן: "

 

חרף העובדה שבקשת לפידות הוגשה במהלך הפגרה מצא בעל התפקיד לנכון להגיש כבר בשלב זה תגובה מקדמית 

ן לכאורה לנצל לרעה הליכי משפט אותו יש לדחות לבקשת לפידות, וזאת לאור העובדה שמדובר על פניו בניסיו

הדברים שנכתבו בבקשת לפידות עצמה מעידים על הצורך להורות כבר עתה )במעמד מכל וכל, ולאור העובדה כי 

 . צד אחד( על מתן הסעדים שהתבקשו על ידי בעל התפקיד במסגרת הבקשה
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רים שנכתבו על ידי לפידות בעצמה במסגרת בקשת בהתאם, ולאור הנימוקים שיפורטו להלן )ובכלל זה לאור הדב
 לפידות(, ביהמ"ש הנכבד מתבקש:

 
על מתן הסעדים שהתבקשו על ידי בעל התפקיד במסגרת הבקשה שהוגשה על ידי  במעמד צד אחדלהורות  א.

 , וזאת עד להכרעה בבקשה. 21.09.2015בעל התפקיד ביום 
 

קשה על ידה "לשם הגשת תגובה מפורטת" לבקשת בעל לדחות את בקשת לפידות להארכת המועד שהתב ב.
ולחילופין לאשר את בקשת לפידות להארכת המועד המבוקשת רק אם יינתנו הסעדים הזמניים , התפקיד

 . אשר התבקשו על ידי בעל התפקיד במסגרת הבקשה עד להכרעה בבקשה
 
ן לאור מופרכות בקשה זו לגופה וזאת ה -לדחות את בקשת לפידות לעיכוב הליכים בבקשת בעל התפקיד  ג.

)שניתן כמובן להתנגד לה אך  יםזמני יםבקשה למתן סעדוהן לאור העובדה כי בקשת בעל התפקיד הינה 
ולחילופין לאפשר לבעל התפקיד להגיב בתגובה סדורה לסעד  -את הדיון בה( לעכב בוודאי שלא ניתן לבקש 

  מבוקש זה במסגרת תגובה שתוגש במועד הקבוע בדין.
 

כדי למצות את התייחסות בעל התפקיד לבקשת לפידות ו/או כדי לגרוע מזכות מובהר, כי אין בתגובה מקדמית זו 
בעל התפקיד להגיב באופן מלא במועד הקבוע בדין לבקשת לפידות, ובעל התפקיד הקדים והגיש תגובה מקדמית 

 ר הנימוקים שפורטו לעיל ויפורטו להלן(זו )יום אחד לאחר קבלת בקשת לפידות ובמהלך פגרת חג הסוכות( לאו
 

 כבר בשלב זה )במעמד צד אחד(מתחייב מתן הסעדים הזמניים שהתבקשו על ידי בעל התפקיד 
 

לקבל את התמורה בעל התפקיד זכות שהוצגו עד כמה מעידות בבירור הן על מהימנות אין חולק כי ראיות  .1
 את מתן הסעדים שהתבקשו.  בגין מניות אקסלייט והן על כך שמאזן הנוחות מחייב

 

 בנספח א' 1לעיל( וכפי שנטען גם על ידי נילסן בטען הביניים )נספח  נספח א'כפי שהוצג במסגרת הבקשה ) .2
ועדיין רשומות ( 1998אין חולק כי מניות אקסלייט היו רשומות על שם אינוונטק )לפחות עוד משנת  -לעיל( 

כי התמורה בגין מניות  ת מוטל הנטל להציג ראיות ולהוכיחעל לפידו. בהתאם, מובן כי על שם אינוונטק
מיליון דולר( צריכה להיות משולמת אליה ולא לבעלים הרשום של מניות אלו, וכל עוד  1.6 -)סך כאקסלייט 

תשולם התמורה לידי בעל עסקה שלא דווחה מעולם,  1998כי אכן בוצעה ויושמה בשנת לא תוכיח לפידות 
 . 1ם(התפקיד )עבור הנושי

 

בבקשת לפידות עצמה קיימת הודאת בעל דין, לפיה לכל הפחות בשלב זה אין בידי לפידות את אותו מידע  .3
ומסמכים המעידים על זכויותיה הנטענות )ומוכחשות(, וראה לדוגמא את הדברים הבאים שצוינו בבקשת 

וונטיים לשם הוכחת והמסמכים הרלהבדיקה והאיתור של כל המידע "...  -)ההדגשות משלנו( לפידות 
בטווח הזמנים שנקצב למתן תגובת לפידות, ... אינו יכול להתבצע בעלות לפידות במניותיה של אקסלייט

 בבקשת לפידות[. 3]ס'  "7.10.2015עד ליום 

 

למתן הסעדים שהתבקשו על ידי בעל התפקיד במסגרת הבקשה.  באופן מובהקמאזן הנוחות גם הוא נוטה  .4
במסגרת הליך טען הביניים נילסן לא הפקידה את התמורה  -לעיל(  נספח א'בקשה )כפי שהוצג במסגרת ה

בקופת בית המשפט ולשיטת נילסן התמורה תשולם רק לאחר שידון ויוכרע טען הביניים, בעוד שבמסגרת 
הליך זה אמורה התמורה להיות מופקדת כבר בשלב זה )בקופת בית המשפט(, דבר שימנע סיכון בו בעתיד 

, כאשר גם מבקשת לפידות עולה כי אינה ולם התמורה מסיבות התלויות בצד ג' )נילסן ו/או אחרים(לא תש
 שם(.  4)ס' להפקדת הכספים בקופת בית המשפט לכאורה מתנגדת 

 

 

                                                 
1

מטעם לפידות" )תצהירו של מר לוקסמבורג התצהיר "בידי בעל התפקיד ו "המסמכים שכבר צורפו וכבר מצויים"טענת לפידות, כי  

ה לרכישת מניות אקסלייט הינן "מעידים" על כך כי בוצעה ויושמה כדין עסקשבעל התפקיד כמובן יעמוד על חקירתו בבוא העת(, כבר 

ובמידת הצורך בעל התפקיד יתייחס לטענות אלו במסגרת תגובה  ,לעיל( נספח א'טענות מופרכות, כפי שהוצג גם במסגרת הבקשה )

 מפורטת שתוגש על ידו. 
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 דחיית בקשת לפידות להארכת מועד, אלא אם יינתנו כבר עתה הסעדים הזמניים שביקש בעל התפקיד
 

שלא כדין, ללא  -(, הליך טען הביניים הוגש מלכתחילה נספח א'ל התפקיד )כפי שהוצג בהרחבה בבקשת בע .5
רשות )מבלי שהתבקש ומבלי שהתקבל היתר מתחייב מביהמ"ש של הפירוק(, בניגוד מוחלט לסמכותו  
הייחודית של ביהמ"ש של הפירוק לדון בענין זה )כפי שנקבע גם במסגרת מסמכי הסדר הנושים שפורסמו 

 226ומביים(, וחמור מכך, באופן המעיד על קיומה של "קנוניה" לכאורה )כמשמעה בתקנה במגנ"א והינם פ
 בבקשת בעל התפקיד.  28-27לתקנות סדר הדין האזרחי(, וראה במיוחד האמור בסוגיות אלו בסעיפים 

 

התנהלות לפידות גם לאחר הגשת בקשת בעל התפקיד, ובכלל זה הגשת בקשת לפידות, יש בהם כדי לחזק  .6
 להעיד על אותו ניסיון פסול שמבוצע לכאורה בניסיון למנוע מביהמ"ש של הפירוק לברר את הדברים. ו

 

שם(, עוד בטרם הגשת הבקשה בעל התפקיד פנה  3לעיל ונספח  נספח א'כך, וכפי שהוצג במסגרת הבקשה ) .7
, אלא אם יקבל בקשה לביהמ"ש של הפירוק 21.09.2015אל הצדדים והודיע להם כי בכוונתו להגיש ביום 

 את המידע והמסמכים המעידים על נכונות טענות לפידות. 

 

)בסמוך למועד הגשת טען הביניים והבקשה( השיבה ב"כ לפידות לבעל התפקיד, כדלקמן  17.09.2015ביום 
"בקשתי מאנשי לפידות שיעבירו לי את החומר. ברגע שאקבל אני אעביר לך. קח בחשבון שלפחות לגבי  -

עותק ההתכתבות שהוחלפה בעניין זה מיום . "2008 -כים מדובר במסמכים של אינוונטק מחלק מהמסמ
 .כנספח ב'מצורף בזאת  17.09.2015לבין יום  10.09.2015

 
הוגש טען הביניים אליו התייחס בעל התפקיד במסגרת הבקשה, בסמוך לתגובת ב"כ לפידות הנ"ל בפועל, 

שב ופנה בעל התפקיד לב"כ לפידות בבקשה לקבל  ,הדברים , ועל מנת לקדם אתלאחר הגשת הבקשהגם ו
, ולמרבה הצער פניות ולחילופין לקבל לכל הפחות לוח זמנים משוער להמצאתםאת המידע והמסמכים, 

, המהווה בפועל , ותחת זאת הוגשה בקשת לפידות( הושבו ריקם30.09.2015בעל התפקיד )כולל בבוקר יום 
המבוצעות על מנת לסכל את בירור הדברים ולמנוע דיון בפני ביהמ"ש של  חוליה נוספת בשרשרת הפעולות

הפירוק שהינו בעל הסמכות הייחודית לדון בעניין זה. עותק פניות נוספת של בעל התפקיד שבוצעו בימים 
 .ד' -כנספחים ג' ומצורף בזאת, בהתאמה,  30.09.2015 -ו 24.09.2015

 

ניים, ובכלל זאת לאור הניסיון לבצע "מחטף" שבא לידי ביטוי בעל התפקיד הגיש בקשה למתן סעדים זמ .8
כאמור בהגשת טען הביניים יום לפני המועד בו הובהר כבר לצדדים על כוונת בעל התפקיד להגשת בקשה 

(. כעת, הלכה למעשה, על דרך בקשה "לדחיית מועד" מנסה לפידות 34זו לביהמ"ש של הפירוק )בקשה מס' 
 הבקשה העומדת בפני ביהמ"ש של הפירוק, תוך המשך ניהול הליכים בטען הביניים. לעכב בפועל את בירור

 

הסעדים הזמניים , אלא אם יינתנו כבר בשלב בנסיבות אלו, אין מקום לקבלת בקשת לפידות לדחיית מועד .9
 . (במעמד צד אחד)שו על ידי בעל התפקיד שהתבק

 

בעל התפקיד ביוזמתו הציע להגיע לעיל,  ד'-בנספחים ג'כפי שניתן להיווכח גם מעיון כי , יצויןזה בהקשר  .10
אך  ,לצורך בירורארכה למנוע התדיינות מיותרת, ובעל התפקיד לא יתנגד למתן כדי להסכמות בעניין זה 

לא יחול שינוי לרעה וכי לא  הסעדים הזמניים אשר יבטיחו כיכבר בשלב זה רק בתנאי כי יינתנו זאת 
הלכה למעשה את הסעדים הזמניים שיסכלו  (כגון קידום הליכים בטען הביניים)יבוצעו מהלכים בפועל 

כי הכספים שעתידים להיות  ,, לרבות על מנת להבטיחהתבקשו ואשר בעיני בעל התפקיד מתחייבים אשר
ולהשחית  מעשה עשוי "לייצר"על מנת הביניים טען וכי לא יבוצעו מהלכים לקידום  "יעלמוי"לא משולמים 

 .ש הנכבד"זמן ומשאבים יקרים ומיותרים של הצדדים ושל ביהמ

  

 לעיכוב הליכיםדחיית בקשת לפידות 
 

טען הביניים ועל הניצול לרעה של הליכים לבקשר  "קנוניה"על אותה לכאורה נוספת המעידה התנהלות  .11
ש "שהוגש על ידי בעל התפקיד לביהמ "לעכב את המשך ניהול ההליך", הינה עצם בקשת לפידות משפטיים

  .בעל התפקידשהגיש  34בבקשה מס' ון כלל בקשה לסלק על הסף ולא לד - (בפועל)כלומר של הפירוק, 
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להגיש , וככל שבקשת לפידות לא תידחה על הסף יבקש בעל התפקיד בבקשה מופרכת על פניהר המדוב .12
 תגובה סדורה במועד הקבוע בדין. 

 

)שניתן  יםזמני יםבקשה למתן סעדכאמור בקשת בעל התפקיד הינה עם זאת יוזכר כבר בשלב זה, כי יחד  .13
, ולמעשה מדובר בבקשה לסילוק על הסף את הדיון בה(לעכב כמובן להתנגד לה אך בוודאי שלא ניתן לבקש 

ש של הפירוק לאור "בדבר עיכובו של הליך בפני ביהמ "תטכני"של בקשה לסעדים זמניים ולא בבקשה 
 .(טען ביניים)קיומו של הליך אחר שהוגש שלא כדין כאמור 

 

שנפרסה בטען הביניים כלולה במסגרת בקשת בעל התפקיד, המחלוקת  שכלבמיוחד אמורים הדברים שעה  .14
, הליך טען הבינייםיבוטל לא ואם  (נספח א')כפי שהוצג במסגרת הבקשה אך לא הפוכים הם פני הדברים, 

בגין  (ש של הפירוק"כולל הליכים נוספים שיוגשו על ידי בעל התפקיד לביהמ)יתנהלו הליכים מקבילים אזי 
 ש של הפירוק. "ן בטען הביניים והן בפני ביהמש שידו"ומשפטית, הן בפני ביהמאותה מסכת עובדתית 

 

 סיכום

 

 לעיל.  2בעמוד ג' -שהתבקשו בסעיפים א'ש להורות על מתן הסעדים "כן, מתבקש ביהמ-עלאשר  .15

 

כדי למצות את התייחסות בעל התפקיד לבקשת לפידות ו/או כי אין בתגובה מקדמית זו יודגש שוב, לסיום  .16
כל אותן ובכלל זה לכדי לגרוע מזכות בעל התפקיד להגיב באופן מלא במועד הקבוע בדין לבקשת לפידות, 

לניסיון הפסול והחמור מצד לפידות בקשר לרבות , מתלהמות ומיותרות שהופנו כלפי בעל התפקידטענות 
  .להסתיר את הדברים מפני בעל התפקיד

 

 (שם 4לעיל, נספח  נספח א') כי המסמכים שצורפו לבקשהבהקשר זה, זכר מבלי שיהיה בכך כדי למצות יו
אקסלייט היו ניות מכי זאת לאור )כדי לקבל את אישורו מוכיחים כי נילסן ביקשה לפנות לבעל התפקיד 

כי נילסן לא תפנה לבעל התפקיד  (ובאופן מפורש בכתב) דרשהלפידות וכי  (ועדיין רשומות על שם אינוונטק
  !!!ולא תיידע אותו

 
ומוטב היה אם חלף הטחת על פניה,  תמוהה וחמורהשלא לפנות ולא ליידע את בעל התפקיד הינה דרישה 
נוהגת בבחינת היתה לפידות , ש הנכבד"פקיד ביהמגורם אובייקטיבי המשמש כבבעל תפקיד, שהינו טענות 

עדיין , שכן עצם דרישה שכזו שלא לפנות ולא ליידע בעל תפקיד בגין נכס שלכל הפחות "מודה ועוזב ירוחם"
הינה דבר שאינו מתקבל על הדעת ואין זה משנה כלל מה המניעים שעמדו  (אינוונטק)רשום על שם החברה 

 ביסוד דרישה שכזו. 
 
 

  

 

 

 _______________________ 
 עו"דעדי פיגל, 

  נאמן להסדר הנושים

 

 
 .01.10.2015 היום,
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בית המשפט המחוזי בתל אביב  יפו

פר"ק 46394-02-14 רזיק פז בו אמויות
בע"מ ואח' ' איווטק סטראל מלוות
'בע"מ ואח
יום שי 21 ספטמבר 2015 

מספר בקשה (رقم الطلب): 34

טלפון מרכז מידע: 0772703333

אישור על פתיחת בקשה

ُمصادقة على تسجيل طلب

יתן אישור כי ביום (ُنصادق بهذا أنه في يوم) 21/09/2015 בשעה (بالساعة) 15:49 הוגשה בקשה מסוג (ُقدم
طلب من نوع): מתן הוראות בקשה של מבקש 1 מתן הוראות

בתיק (بقضية) פר"ק 46394-02-14 רזיק פז בו אמויות בע"מ ואח' ' איווטק סטראל מלוות בע"מ
ואח' .

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب هو): 34 .

בכל פייה לבית המשפט בוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

ُكل مراجعة للمحكمة الُمتعلقة في الطلب عليك أن تذُكر رقم الطلب.

  



המחוזימשפט הבבית   

 אביב יפו-תלב

 

 ( __)בקשה מס'  14-02-46394פר"ק 

 בפני סגן הנשיאה, כבוד השופט איתן אורנשטיין

 
 1999-חוק החברות, התשנ"ט בעניין:

 1983-פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג

 

 ;החברותחוק 

 פקודת החברות;

 הנאמן להסדר הנושים )אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ( -עו"ד עדי פיגל  בעניין:

 פיגל, עורכי דין, -משרד פרץ

  52573גן -(, רמת18קומה  - 1.ס.ר )מגדל ב 2מדרך בן גוריון 

 03-7553899: פקסימיליה; 03-7553898 :טלפון

 

 ;בעל התפקיד

 אביב והמרכז(-הרשמי )מחוז תלכונס הנכסים  ובעניין:

 אביב  -, תל2מרחוב השלושה ע"י ב"כ עו"ד אורי ולרשטיין, 

 02-6462502: פקסימיליה; 03-6899695 :טלפון

 

 ;"הכנ"ר"

 בע"מרזניק פז נבו נאמנויות  ובעניין:

 הנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה 

  אביב-, בתל14מרחוב יד חרוצים 

 03-6389200טלפון: 

 

 ;"נאמן האג"ח"

 לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ ובעניין:

 ע"י ב"כ עוה"ד ליפא מאיר ושות'

 אביב -, בתל2מרחוב ויצמן 

 03-6070666; פקסימיליה: 03-6070600טלפון: 

 

 ;"לפידות"

  .Nilsen International Holdings Inc ובעניין:

 ע"י ב"כ עוה"ד אסף ביגר ואפרים אופק אהרון

 אביב -, בתלD, בנין 18מרחוב ראול וולנברג 

 03-6400650; פקסימיליה: 03-6400600טלפון: 

 

 ;"נילסן"

  )לשעבר אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ( אור סיטי החזקות בע"מ ובעניין:

 אביב-, בתל132מדרך מנחם בגין 

 03-6966500; פקסימיליה: 03-6966400טלפון: 

 

פורמלית המשיבה ה"

 ;"1מספר 

 עו"ד רם ז'אן, מנהל מיוחד לניהול תביעה )באישור בית המשפט הנכבד( ובעניין:

 גן-, ברמת14מדרך אבא הלל 

 03-6019602; פקסימיליה: 03-6019601טלפון: 

 

"המשיב הפורמלי 

 ;"2מספר 

 למתן הוראות)דחופה( בקשה 
 בית המשפט הנכבד ** עותק פיסי של בקשה זו המוגשת במערכת נט המשפט יומצא גם למזכירות 



2 
 

 

"( כמפרק זמני; לצו השיפוטי בעל התפקידלמינוי עו"ד עדי פיגל )להלן: " 23.03.2014לצו שניתן ביום  -בהמשך 

)במסגרת מכירת "שלד בורסאי"(, אשר הושלם ונכנס לתוקף לאישור הסדר נושים לחברה  19.10.2014שניתן ביום 

כנאמן הסדר הנושים; ולמידע דחוף שהתקבל אצל בעל התפקיד, כפי , ולפיו משמש בעל התפקיד 13.11.2014ביום 

 מוגשת בקשה דחופה זו למתן הוראות במסגרתה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות, כדלקמן: -שיורחב להלן 

 .eXelate Inc"( כי מניות חברת לפידות)להלן: " מחפשי נפט לישראל בע"מכל עוד לא תוכיח לפידות חברת  א.

שאין חולק כי היו בבעלות החברה )ואף רשומות עדיין לכאורה במרשם בעלי המניות  - "(קסלייטא)להלן: "

כל תשלום שיתקבל  -"( מניות אקסלייט)להלן: ", אכן הועברו אליה )כדין( (של אקסלייט על שם החברה

(, וזאת )או לחילופין בקופת בית המשפט הנכבדאקסלייט יופקד בנאמנות אצל בעל התפקיד בגין מניות 

 . עד להשלמת הבירור בדבר בעל הזכויות לקבל את התמורה בגינן

"( לשלם בגין מניות נילסן)להלן: " .Nilsen International Holdings Incכל תשלום אותו על חברת בהתאם, כי  ב.

פי יועבר לנאמנות לבעל התפקיד, ואף אחד מבין הצדדים לבקשה זו לא יוכל להעלות כל טענה כל אקסלייט

נילסן כי התשלום ששולם על ידה כאמור )בנאמנות לבעל התפקיד( שולם לגורם הלא נכון, ובכך לא תהא 

, ובכלל זה כי לא על ידה לגורם הלא נכון מהגם נילסן חשופה לטענה כי התמורה בגין מניות אקסלייט שול

 תהיה למשיבים הפורמליים כל טענה בקשר עם מניות אקסלייט ו/או התמורה בגינן. 

נילסן שהוגשה על ידי להורות לנילסן לנקוט בכל צעד נדרש לשם הפסקת כל ההליכים בתביעה )טען ביניים(  .ג

, "(התביעה למחוזי)להלן: " 34483-09-15אביב בתיק ת.א. -לבית המשפט המחוזי בתל 20.09.2015ביום 

הקיימת לבית המשפט של הפירוק להכריע  הסמכות הייחודית -וזאת, כפי שיורחב להלן, בין היתר, לאור 

בסוגיה; שיקולי צדק; שיקולי יעילות; וחשש לכאורה לקיומה לכאורה של קנוניה שנועדה לכאורה למנוע 

 להכריע בכך.  את בירור הדברים בפני בית המשפט של הפירוק שקיימת לו כאמור סמכות ייחודית

, ובכפוף לעמדות הצדדים, בעל הגשת בקשה דחופה זו למתן הוראותלאחר בהקשר זה יצוין כבר עתה, כי  

עותק התביעה למחוזי )ללא נספחיה( בקשה לסלק על הסף את התביעה למחוזי. להגיש מתכוון גם התפקיד 

 לבקשה זו.  1כנספח מצורף 
 

 הדבריםתמצית  - 1פרק 

מיליון  1.666 -כנילסן עתידה לשלם בגין מניות אקסלייט סך  )א(נודע לבעל התפקיד כי: בימים האחרונים  .1

החברה היא זו  )ב(עוד במהלך השבועות הקרובים;  מיליון דולר ארה"ב 1.456 -כ, מתוכם סך דולר ארה"ב

לפידות, לכאורה  )ג((; אלף מניות 482 -)כאלו במרשם בעלי המניות של אקסלייט כבעלת מניות הרשומה 

של בעל התפקיד, פנתה אל ב"כ נילסן בטענה כי מניות אקסלייט הועברו אליה וכי בהתאם  "מאחורי גבו"

ובמסגרת זו לפידות אף דרשה לכאורה כי נילסן לא תפנה יש להעביר התמורה בגין מניות אקסלייט אליה, 

  !!!לא תיידע את בעל התפקיד בעניין זהי נילסן כולבעל התפקיד 
 שם. 10 ס'שם, ובמיוחד  12-1 ס' הנ"ל,  1בהקשר זה ראה גם האמור בנספח 

ספק ומחלוקת לגבי הגורם הזכאי לקבל את התמורה בגין מניות אקסלייט  לכל הפחותעל העובדה כי קיים  .2

ניתן ללמוד מעצם  -האם החברה שהיתה רשומה ועדיין רשומה לכאורה כבעלת המניות, או שמא לפידות  -

 )טען ביניים לפיו נילסן בעצמו מודה שהיא לא יודעת למי צריך לשלם(. הגשת התביעה למחוזי על ידי נילסן 

לזהות המקבל ואין כל מניעה מבחינתה לבצע את לחלוטין" אדישה ", כי נילסן בעצמה מודה שהיא יודגש .3

   שם(. 20, ס' הנ"ל 1נספח התשלום )ר' גם 

של הדברים, ובכלל זה בחינת עמדת  דחופה ביותרמיד לאחר קבלת המידע החל בעל התפקיד בבדיקה  .4

(, דרישה לקבלת 2כנספח ידי נילסן )עותק מצורף  לפידות שהועברה אל נילסן והועברה לבעל התפקיד על

 , ועוד. דיווחים פומביים תבדיק, (3כנספח מצורף  לדוגמא)עותק התכתבויות באופן דחוף מידע ומסמכים 
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בהתאם למידע המצוי בפני בעל התפקיד עלו בשלב מקדמי זה המסקנות הבאות )יודגש ויובהר, כפי שניתן  .5

המידע והמסמכים כל בידי בעל התפקיד  ו"ל, כי בשלב זה טרם התקבלהנ 3בנספח להיווכח גם מעיון 

 (: ואשר מתחייבים לצורך בירור והכרעה בעניין, ואף לא חלק מהותי מהם שנדרשו
 החברה היתה רשומה )ועדיין רשומה לכאורה( כבעלת מניות אקסלייט. )א(

, ה בחברהולפידות היתה בעלת השליטמועד בו החברה היתה ציבורית , 1998בשנת  - לטענת לפידות )ב(

אשר "קוזזו" מחובות החברה כלפי , דולר ארה"ב 7,500תמורת רכשה לפידות את מניות אקסלייט 

בשם החברה לפידות, כאשר הסכם מכר המניות הנטען וכן שטר העברת המניות הנטען נחתמו 

גם בעל השליטה בחברה( על ידי מר לוקסמבורג )בעל השליטה בלפידות שהיה בשעתו  ובשם לפידות

 ועל ידי מר אמיר תירוש )סמנכ"ל הכספים של לפידות(.  

לא דווחה לכאורה בדיווחים פומביים שבוצעו  -עסקה נטענת זו, שלא ברור כלל קיומה ו/או תוקפה  )ג(

אושרה לכאורה כדין ו/או בכלל על ידי מוסדות החברה; לא ברור האם היה חוב לא ; על ידי החברה

לעיל, ר' ס'  1נספח שה בכלל קיזוז כנטען על ידי לפידות; וכפי שעולה גם מהתביעה למחוזי )והאם נע

( אין חולק על כך, כי אותו הסכם ושטר העברת מניות נטענים לא הוצאו לפועל ובעלת המניות 3-2

 אשר רשומה עד היום במרשמי החברה הינה החברה ולא לפידות. 

מיליון דולר בגין מניות אקסלייט שאין  1.666 -קבל לידיה כלמבקשת במלים אחרות: לפידות  )ד(

בגין מניות  %22,000 -רווח של כ -שמה מחלוקת כי היו בבעלות החברה ועדיין רשומות לכאורה על 

 המעוררת תהיות כבדות לטענת לפידות הועברו אליה בעסקת בעלי שליטהוה, שהיו בבעלות החבר

הפחות ספק בדבר קיומה ו/או תוקפה, ואשר ביחס אליה עד  וזאת, על בסיס "עסקה" שקיים לכל -

 לעיל(.  3נספח כה לא הומצאו לבעל התפקיד המידע והמסמכים המתחייבים שנדרשו על ידו )ר' גם 

 ובכתבפה -בעל, הבהיר בעל התפקיד, הן לב"כ נילסן והן לב"כ לפידות, 17.09.2015בנסיבות אלו, עוד ביום  .6

בית משפט של הפירוק בקשה ל (21.09.2015ביום שני )הנ"ל(, כי בעל התפקיד מתכוון להגיש  3נספח )ר' גם 

. בהקשר זה יודגש, כי לנילסן להפקיד את התמורה בגין מניות אקסלייט בקופת הפירוקעל מנת להורות 

בוצע הבהיר בעל התפקיד לצדדים )נילסן ולפידות( שהוא יודיע להם מראש על הפניה שת לבקשת הצדדים

 כאמור ביום שני, וכן הבהיר ב"כ התפקיד לב"כ נילסן כי יצרף כל צד שיתבקש על ידם להליך זה. 

ברור מאליו, כפי שגם יורחב להלן, כי התמורה בגין מניות אקסלייט חייבת להיות משולמת לאחד משניים  .7

קופת הפירוק, ככל שמניות אקסלייט לא הועברו אל לפידות ו/או לא הועברו כדין; או, לחילופין לפידות.  -

ת לקבל תמורה זו, ומובן אין מדובר במחלוקת טכנית, אלא בהכרעה מהותית על הגורם שהינו בעל הזכויו

מאליו כי המקום היחיד שמוסמך לדון במחלוקת מהותית זו, שאינה נוגעת כלל לנילסן, הינו בית המשפט 

 של הפירוק. 

באופן תמוה, חרף העובדה שבעל התפקיד הבהיר לצדדים כי בכוונתו להגיש היום בקשה זו לבית בשלב זה,  .8

ף ביקשו וקיבלו את הסכמת בעל התפקיד לכך שהוא יעדכן המשפט של הפירוק, וחרף העובדה שהצדדים א

( את התביעה 20.09.2015אותם על כך, נילסן )ללא הודעה מוקדמת לבעל התפקיד( בחרה להגיש אתמול )

למחוזי, ובכך "להציב עובדות בשטח", באופן המעלה גם חשש לכאורה לקיומה לכאורה של קנוניה שנועדה 

יה בפני בית המשפט של הפירוק שקיימת לו כאמור סמכות ייחודית בה, וכן לכאורה למנוע את בירור הסוג

תוך הצגה חלקית של עובדות ומסמכים והתעלמות מהוראות דין וצווים שיפוטיים )לרבות הוראות הסדר 

 הנושים(, כפי שיורחב להלן.

קשים הצווים בה מבו ,בקשה דחופה זו למתן הוראותלבית המשפט הנכבד על רקע האמור לעיל, מוגשת  .9

 .לעילשפורטו 
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 הפקדת תמורת מניות אקסלייט בקופת הפירוק מתחייבת בשלב זה - 2פרק 

נכון למועד זה, כפי שעולה מעצם הגשת התביעה למחוזי על ידי נילסן, קיים כאמור לכל הפחות ספק ממשי  .10

 . האם אכן זכאית לפידות לקבל את התמורה בגין מניות אקסלייט

והנטל להוכיח זאת , עוד לא תוכיח לפידות כי מניות אקסלייט אכן הועברו אליה )כדין(בנסיבות אלו, וכל  .11

 : , והפקדה זובשלב זה התמורה בנאמנותכל מתחייב להפקיד את , לפידות מוטל על 
את תבטיח את קבלת התמורה ותמנע מצב בו חלילה עד להשלמת הבירור יתרחש מאורע שימנע   )א(

אותה על נילסן לשלם )בהקשר זה יצוין כי נילסן בחרה שלא להפקיד את הכספים  קבלת התמורה

  .בקופת בית המשפט הנכבד(

לזהות המקבל לבצע את התשלום ללא לחלוטין" אדישה "היא שהצהירה כאמור שתאפשר לנילסן,   )ב(

 .כל חשש לטענות שיועלו כלפיה בדבר אי ביצוע התשלום לגורם הנכון

 תמנע מצב בו חלילה כספים שיתכן ושייכים לקופת הפירוק ישולמו לצד ג' )לפידות(.  )ג( 

 במיוחד אמורים הדברים לאור: .12
 על שמה של החברה. לכאורה העובדה שעל פניו מניות אקסלייט עדיין רשומות  )א(

ההתנהלות מעוררת התהיות )בלשון עדינה( בקשר לאותו הסכם ושטר העברת מניות נטענים עליהם  (ב)

 לעיל(.  5נסמכת לפידות )כאמור בהרחבה בסעיף 

הניסיון שבוצע לכאורה על ידי לפידות על מנת לפעול לכאורה "מאחורי גבו" של בעל התפקיד כדי  (ג)

כי נילסן לא תפנה לבעל התפקיד לקבל את התמורה לידיה, ובכלל דרישת לפידות )בכתב( כאמור, 

 7, וכן החלק הרלבנטי מנספח שם 10הנ"ל, ס'  1בנספח )ר' גם האמור  !!!לא תיידע אותוכי נילסן ו

, במייל מוקדם 4כנספח שם בו נכתבו הדברים לכאורה בשם לפידות, ואשר מצורף בזאת שצורף 

אך בפועל על הדבר נודע לבעל התפקיד  בעל התפקידן כי לפידות מתכוונת לפנות וליידע את נטעיותר 

 (.רק בעקבות פניה שבוצעה בכל זאת על ידי נילסן

 לעיל(. 8אופן ועיתוי הגשת התביעה למחוזי )כאמור בהרחבה בסעיף  (ד)

כאשר , כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להעניק את הסעד שהתבקש בסעיף א' של בקשה זו לעיל-אשר על .13

 . נגדות שהתמורה תופקד בקופת בית המשפט הנכבדבהקשר זה מובהר כי לבעל התפקיד אין גם כל הת
 

 התמורה  תשולםהגורם אליו  בקשר עםהעדר טענות כלפי נילסן  - 3פרק 

הנ"ל,  1נספח נילסן כאמור טוענת בעצמה, כי היא "אדישה לחלוטין לזהות מקבל סכום התמורה" )ר' גם  .14

שם(, ובהתאם כל עניינה של נילסן הינו למנוע מצב בו נילסן תשלם את התמורה לידי בעל התפקיד  20ס' 

ולפידות תטען כי נילסן פעלה שלא כדין והיה עליה לשלם את התשלום ללפידות, או לחילופין מצב בו נילסן 

 והיה עליה לשלם אותה אליו.  תשלם את התמורה ללפידות ובעל התפקיד יטען כי נילסן פעלה שלא כדין

המחלוקת בין לפידות לבין בעל התפקיד אינה מעניינה של נילסן וכל שנדרש לה הוא צו שיפוטי שיאשר לה  .15

 בוצע כפי שבוצע. בגין מניות אקסלייט כי לא ניתן יהיה לבוא אליה בטענות בגין כך שהתשלום 

גורמים שעשויים לבוא אליה בטענות: לפידות ובעל התפקיד, וכן שני גורמים נוספים  4נילסן הצביעה על  .16

 שנכללו בטען הביניים ואשר לא יכולה להיות להם כל טענה כפי שיפורט להלן )המשיבים הפורמליים(. 

י החל מאותו מועד מונה בעל התפקיד כאמור למפרק הזמני של החברה, ובהתאם מובן כ 23.03.2014ביום  .17

כל הכספים ו/או התמורות השייכים לחברה חייבים היו להיות מועברים לידי בעל התפקיד בלבד, ולא לכל 

גורם אחר. במלים אחרות: אם התמורה בגין מניות אקסלייט שייכת לחברה על המשלם לשלמה לידי בעל 

 . 5כנספח מצורף למען הנוחות המינוי הנ"ל עותק צו התפקיד ולא לכל גורם אחר. 
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אישר בית המשפט הנכבד כאמור הסדר נושים לחברה )במסגרת מכירת "שלד בורסאי"(,  19.10.2014ביום  .18

, ובמסגרת הסדר הנושים נקבעו, בין היתר, הדברים הבאים 13.11.2014אשר הושלם ונכנס לתוקף ביום 

השלמת התמונה יצוין כי כל ההחלטות והצווים , ולשם 6כנספח מצורף למען הנוחות  )עותק הסדר הנושים

"תנאי להשלמת  )א((: שניתנו בעניין זה הינם פומביים ופורסמו על ידי בעל התפקיד גם במערכת המגנ"א

העסקה הוא כי כל עסקיה של החברה, ובכלל זה כל נכסיה וכל זכויות והתחייבויות הקשורות ו/או אשר 

מהם ו/או אשר תנבענה מהם בעתיד, כל ההתחייבויות, לרבות  תהיינה קשורות לנכסים אלה, הנובעות

התחייבויות תלויות והתחייבויות עתידיות, בין ידועות ובין שאינן ידועות, של החברה מכל מין וסוג שהוא, 

"( יוצאו מהחברה ויועברו לקופת הפעילות המועברתהכל כפי שיהיו במועד ההשלמה )כל הנ"ל ולהלן: "

לחוק החברות,  350"(, והכל במסגרת ההסדר לפי סעיף קופת ההסדרחברה )להלן: "הסדר הנושים של ה

"מבלי לגרוע מכלליות ההגדרה של הפעילות המועברת לעיל, הפעילות  )ב(שם(;  7ס' ) "1999-תשנ"ט

כל התקבולים ו/או הכספים ו/או  - זכויותהמועברת תכלול, בין היתר, גם את כל המרכיבים שלהלן... 

ו/או מניות המוחזקות על ידי החברה בחברות אחרות ו/או זכויות אחרות כלשהן המגיעות ההכנסות 

לחברה )כולל מכוח הסכמים והליכים משפטיים, כפי שיהיו במועד ההשלמה ו/או בגין תקופה עד מועד 

ר "הפעילות המועברת )כהגדרתה לעיל( תופרד מהחברה ותועב )ג( ;שם( 7ס' )"(" זכויותההשלמה )להלן: "

ללא זכויות וחובות כלשהם, וקופת  "שלד בורסאי"החברה תיוותר כשכך לקופת הסדר נושים של החברה 

הנושים באופן דומה לזה שבו הזכויות והחובות של החברה בהתאם להוראות הסדר בכל ההסדר תישא 

תחליף  היתה נושאת קופת הפירוק אם לא היה מבוצע הסדר הנושים )במלים אחרות: קופת ההסדר תהווה

 .שם( 8.1ס' ) לקופת הפירוק וזכויות הנושים כלפי קופת הפירוק יומרו לזכויות כלפי קופת ההסדר("

, אין ולא יכולה להיות לה כל טענה כלפי נילסן בקשר עם תשלום 1בכל הנוגע למשיבה הפורמלית מס'  .19

פורמלית מס' היבה משההתמורה, שכן בהתאם להוראות הסדר הנושים שאושר על ידי בית המשפט הנכבד 

מניות המוחזקות על ידי החברה בחברות "רכשה את "השלד הבורסאי" ללא כל זכויות, לרבות בגין  1

, וככל שהתמורה בגין מניות אקסלייט היתה שייכת לחברה, הרי שזכות זו שייכת כאמור לעיל "אחרות

 לקופת הסדר הנושים ויש לשלמה לבעל התפקיד. 

, גם לו אין ולא יכולה להיות כל טענה כלפי נילסן בקשר עם תשלום 2בכל הנוגע למשיב הפורמלי מס'  .20

וחרף העובדה "שורבב" על ידי נילסן להליכים אלו ללא כל בסיס ראייתי  2התמורה, והמשיב הפורמלי מס' 

הדברים שציינה נילסן פי -)על והפנה את נילסן לבעל התפקיד לא העלה כל טענה בעניין זהכי הוא בעצמו 

שם(. למען שלמות התמונה יצוין, כי בעל התפקיד הינו  12הנ"ל ס'  1נספח בעצמה בתביעה למחוזי, ור' 

מונה כמנהל מיוחד לצורך ניהול  2הגורם היחיד המשמש כנאמן להסדר הנושים, וכי המשיב הפורמלי מס' 

בד בעניין זה, ובכלל זה בקשה מוסכמת תביעה ספציפית )בעקבות בקשות שנוהלו בפני בית המשפט הנכ

 . 7כנספח אשר הוגשה על ידי בעל התפקיד בעניין זה(. עותק החלטות רלבנטיות בענין זה מצורף 

מובן כי ככל שיינתן על ידי בית המשפט הנכבד הצו המבוקש לא יוכלו , ללפידות ולבעל התפקידבכל הנוגע  .21

לפידות ו/או בעל התפקיד להעלות כלפי נילסן טענות כי התשלום שולם על ידה שלא כדין וכי היה עליה 

 לשלם אותו למי מהם. 

ר כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להעניק את הסעד שהתבקש בסעיף ב' של בקשה זו לעיל, אש-אשר על .22

ככל שיינתן יעניק לנילסן את אותה "הגנה מלאה" שהיא אמורה לקבל, כך שיובטח לה כי אף אחד מבין 

הגורמים שצוינו על ידה )בעל התפקיד, לפידות והמשיבים הפורמליים( לא יוכל להעלות כלפיה טענה לפיה 

 היה על נילסן לשלם את התשלום אליו.  
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 מחוזיהפסקת הליכים בתביעת ה - 4פרק 

במסגרת הסעד שהתבקש בסעיף ג' של בקשה זו לעיל התבקש בית המשפט הנכבד להורות לנילסן להפסיק  .23

 את כל ההליכים בתביעה למחוזי )טען ביניים(.

, 1983-לפקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג 267סעיף . וראה התביעה למחוזי הוגשה בניגוד להוראות דין .24

אלא ברשות בית מינוי מפרק זמני לא ניתן להמשיך או לפתוח בשום הליך נגד החברה, לפיו החל ממועד 

 . המשפט ובכפוף לתנאים שיקבע

 6נספח בנוסף, התביעה למחוזי הוגשה גם בניגוד להוראות הסדר הנושים, שקיבל תוקף של צו שיפוטי ) .25

הפעילות המועברת לעיל, הפעילות "מבלי לגרוע מכלליות ההגדרה של  )א(נקבע, בין היתר: שם , לעיל(

הליכים משפטיים של החברה ו/או כלפי המועברת תכלול, בין היתר, גם את כל המרכיבים שלהלן... 

כל זכויות והתחייבויות של החברה בקשר עם הליכים משפטיים ו/או מעין משפטיים ו/או איום  - החברה

עורבת החברה, בין כתובעת, בין כנתבעת ובין בתביעות משפטיות ו/או דרישות, כספיות או אחרת, בהן מ

כמחזיק צד שלישי, הקיימות ו/או הידועות במועד ההשלמה, וכן כאלו שיוגשו ו/או ייוודעו לאחר מועד 

ההשלמה, אשר עילתן נצמחה במועד אשר הינו עובר למועד ההשלמה, וכן פסקי דין כנגד החברה ו/או 

ינתנו לאחר מועד ההשלמה, ובתנאי שעילתם נצמחה עובר לטובתה שניתנו עובר למועד ההשלמה או שי

"יתקבל אישור בית המשפט על ויתור של כל נושי החברה, מכל סוג ו/או  )ב(; שם( 7)ס'  למועד ההשלמה"

מין שהוא, לרבות כל גורם שיש לחברה כלפיו התחייבויות... בגין התקופה שעד למועד ההשלמה, כך שכל 

וב או חבות, קיים או עתידי, ודאי או מותנה, בגין התקופה שעד למועד התחייבויות החברה, בדבר ח

עם אישור הסדר הנושים לא ניתן " )ג(שם(;  8.5)ס'  ההשלמה יסולקו ויועברו לנאמן להסדר הנושים..."

יהיה להגיש תביעות כנגד החברה שעילתן עד למועד ההשלמה וכל תביעה כאמור יכול ותוגש לנאמן להסדר 

הגדרתו להלן(, ואליו בלבד )כתביעת חוב(, ובכל מקרה לא ניתן יהיה להיפרע מהחברה, אלא אך הנושים )כ

כל זכויות הנושים ובעלי המניות בכספי קופת ההסדר ינוהלו " )ד(שם(;  8.7)ס'  ורק מקופת ההסדר..."

ימונה "במסגרת הסדר הנושים  )ה(; (, ההדגשות משלנושם 13.1)ס'  "בהתאם לדיני חדלות הפירעון

לצורך ביצוע ההסדר ויינתנו לו כלל הסמכויות הקיימות לו כמפרק  המפרק הזמני )עו"ד עדי פיגל( כנאמן

פי -כאילו היה ממשיך בתפקידו כמפרק החברה, ובכלל זה כל סמכות ואישור שניתנו למפרק הזמני על

ור וסמכות החלטות בית המשפט עד למועד ההשלמה )כגון סמכויות לבצע חקירות( יחשבו כאיש

"לנאמן להסדר הנושים יוקנו כל  )ו(; שם, ההדגשות משלנו( 17.1)ס'  שהועברו וניתנו לנאמן ההסדר..."

הסמכויות והזכויות המוקנות על פי דין למפרק בהליכי פירוק רגילים על פי דין, ובהתאם לכך הנאמן 

 .שם, ההדגשות משלנו( 17.4)ס'  להסדר יפעל בכפוף להוראות ולפיקוח בית המשפט וכונס הנכסים הרשמי"

-"בית המשפט המחוזי בתל -בהסדר הנושים אף נקבע והובהר במפורש, כדלקמן  30.1זאת ועוד, בסעיף  .26

יהיה בית  46394-02-14אביב יפו )סגן הנשיאה, כבוד השופט איתן אורנשטיין( במסגרת תיק פר"ק 

עדית בכל העניינים הכרוכים בביצוע הסדר המשפט היחיד לעניין הסדר זה ותהיה לו סמכות ייחודית ובל

 .)ההדגשות משלנו( , למעט אם צוין במפורש בהסדר זה אחרת"זה ובכל עניין העולה כתוצאה מהסדר זה

  - במישור הסמכות .27
נילסן לא ביקשה ולא קיבלה מבית המשפט הנכבד כל היתר להגיש את התביעה למחוזי נגד בעל  )א(

התפקיד, ודי בכך כדי להורות על מתן הסעד שהתבקש בסעיף ג' של בקשה זו לעיל, ובמיוחד שעה 

שהסדר הנושים אף קבע במפורש כי בית המשפט של הפירוק יהיה בעל הסמכות הייחודית 

ל עניין הכרוך ו/או עולה מהסדר הנושים )במסגרתו כל זכויות החברה, לרבות והבלעדית לדון בכ

 בקשר עם מניות אקסלייט, ככל שקיימות, הועברו לבעל התפקיד(. 
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בהקשר לחובה הקיימת לקבל את אישור בית המשפט של הפירוק בטרם תוגש תביעה לבית משפט  )ב( 

ובן גם לגבי התביעה למחוזי שהוגשה על ידי מחוזי שבעל התפקיד צד לה )ודברים אלו נכונים כמ

 13849-09-14)ת"א(  .א.תנילסן המהווה תביעה לכל דבר ועניין( ראה למשל את הדברים שנקבעו ב

 :(12.04.2015, )פורסם בנבו ( בע"מ נ' שחר בן מאיר2003אפיקי אנרגיה )

אין מחלוקת בין הצדדים כי בכל הנוגע להגשת תביעה נגד כונס נכסים או מפרק יש ... "

בכל מקרה יש ... צורך בקבלת אישורו של בית המשפט של הפירוק טרם הגשת תביעה

לקבל את אישורו של בית המשפט של הכינוס בטרם הגשת תביעה נגד כונס הנכסים 

. אין חולק כי ..(475הלכה למעשה, עמוד  -ון, כינוס נכסים )ראו ספרם של גפני וסיו

ניתן לנהל הליכים נגד כנ"ר ומפרק, אך הליכים אלו כפופים לאישורו של בית המשפט 

של הפירוק, אשר ייקבע לאחר הגשת הבקשה האם יש מקום לנהל ההליך, והיכן הוא 

מחיקת התביעה לאור האמור אני מקבלת את בקשת המבקשת ומורה על .. ינוהל.

  "נגדה.

  - לתקנות סדר הדין האזרחי( 226)כמשמעה בתקנה  לכאורה "קנוניה"קיומה של  .28
הסוגיה בפני בית קל וחומר אמורים הדברים לאור קיומה לכאורה של קנוניה שנועדה לכאורה למנוע בירור 

 המשפט של הפירוק שקיימת לו כאמור לעיל סמכות ייחודית להכריע בכך. 

חרף העובדה שבעל התפקיד הבהיר לצדדים עוד ביום  -לעיל(  8כפי שפורט בהרחבה לעיל )ר' ס'  )א(

( בבקשה זו למתן הוראות; חרף 21.09.2015)לרבות בכתב(, כי בכוונתו לפנות היום ) 17.09.2015

העובדה שהצדדים אף ביקשו וקיבלו את הסכמת בעל התפקיד לכך שהוא יעדכן אותם על כך; וחרף 

בדה כי בעל התפקיד אף הבהיר לנילסן כי יצרף לבקשה כל גורם שתבקש על מנת להעניק לה את העו

בחרה נילסן )ללא הודעה מוקדמת לבעל התפקיד( להגיש אתמול  -"ההגנה" המבוקשת על ידה 

( את התביעה למחוזי, ובכך "להציב עובדות בשטח", באופן המעלה כאמור גם חשש 20.09.2015)

 לכאורה של קנוניה. לכאורה לקיומה

להבדיל מעניינה של נילסן שהינו טכני לחלוטין )זהות הגורם אליו יבוצע התשלום(, כי , ויובהר יודגש )ב(

המחלוקת בין לפידות לבין בעל התפקיד הינה מהותית )הכרעה בדבר הגורם שהינו בעל הזכויות 

 מיליון דולר(.  1.666 -לקבל את התמורה בגין מניות אקסלייט בסכום נכבד יותר בסך כ

הלכה למעשה, התביעה למחוזי הינה בפועל "המרצת פתיחה", בה מבקשת נילסן לתחוב עצמה  )ג(

מחוץ לבית מחלוקת בדבר זכויות של חברה בפירוק במסגרת תביעת המחוזי לסכסוך לא לה ולברר 

ויות וסעדים אשר ותוך פגיעה מהותית בזכ המשפט של הפירוק, בניגוד להוראות דין והסדר הנושים,

, ובכלל זה תוך פגיעה בטיעון שהוצג מטעמו פי הסדר הנושים-פי דין ועל-מוקנים לבעל התפקיד על

 . פה(-של בעל התפקיד והצגה חלקית של הדברים )לרבות חלקי שיחות שהתקיימו בעל

( 1984-"דלתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ 226בהקשר זה יצוין, כי בהתאם להוראות הדין )תקנה  )ד( 

 תנאי מרכזי לקיומו של טען ביניים הינו העדר קנוניה בין המבקש לבין אחד מבין הטוענים. 

בספרו של אורי גורן,  874בהקשר זה הדברים שנקבעו לעניין זה בעמוד ראה למען שלמות התמונה  )ה(

חמור, שכן אבק השימוש במילה "קנוניה" בדרך כלל, הוא ": 11, מהדורה סוגיות בסדר דין אזרחי

מזימה נודף ממנה. אולם לצורך תקנה זו פרשנותו של המונח "קנוניה" מוגבלת יותר... לעניין טען 

ביניים, אין פירושה מעשה עורמה הראוי לגנאי; כל גילוי של הפליה כלפי אחד הטוענים, או העדפת 

 ."האחד על פני האחר, די בהם כדי להפקיע את הזכות להיזקק להליך זה...

כך, הלכה למעשה, במקום לאפשר לבעל התפקיד להגיש בקשה זו, בה תינתן למעשה אותה הגנה לנילסן, 

בחרה נילסן לנסות ולקבוע לכאורה "עובדות בשטח" באמצעות הגשת התביעה במחוזי, וזאת חרף העובדה 

 כי כל עניינה של נילסן הוא קבלת "הגנה", ולא אופן ניהול המחלוקות בין הצדדים. 

http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-09-13849-554.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-09-13849-554.htm
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  - ולי צדק ויעילותשיק .29
נילסן הגישה כאמור את התביעה למחוזי עוד בטרם בעל התפקיד קיבל את כל המידע והמסמכים  )א(

 873שדרש, ואף עוד בטרם התברר האם קיימות דרישות נוגדות )לענין זה ר' גם האמור בעמוד 

(, וזאת תוך פגיעה בזכויות מהותיות 11, מהדורה סוגיות בסדר דין אזרחיבספרו של אורי גורן, 

 ודיוניות של בעל התפקיד. 

יתרה מכך, ככל שלא יתקבלו בידי בעל התפקיד כל המידע והמסמכים שנדרשו על ידיו ינקוט בעל  )ב(

התפקיד בהליכים המשפטיים המתאימים בפני בית המשפט של הפירוק, ובהקשר זה יתכן גם כי 

של נושאי משרה בלפידות ו/או של גורמים אחרים שהיו מעורבים בעל התפקיד יבקש לקיים חקירות 

, כאשר לצד )ככל שהיו( בהעברת המניות הנטענת. מובן כי אין טעם והגיון בניהול הליכים מקבילים

התביעה במחוזי )לשיטת נילסן( צפויים להתנהל הליכים מקבילים באותה סוגיה בפני בית המשפט 

 של הפירוק. 

 המהיר ביותריך של בקשה למתן הוראות בפני בית המשפט של הפירוק הינו ההליך זאת ועוד, הל )ג(

העומד לרשות נילסן, כאשר בתוך פרק זמן קצר ביותר נילסן יכולה לקבל צו שיפוטי המקנה לה את 

אותה "הגנה" כאמור, ולאחר מכן יוותרו הצדדים הרלבנטיים )לפידות ובעל התפקיד( לברר את כל 

, אשר צפויה להימשך זמן רב כאשר לשיטתה להבדיל מהתביעה במחוזים. זאת, המחלוקות ביניה

 של נילסן רק בסופה היא תפקיד למעשה את התמורה. 

 בנסיבות אלו, גם שיקולי צדק ויעילות מחייבים את מתן הסעד שהתבקש בסעיף ג' של בקשה זו לעיל.

 

 

 

  

 

 

 _______________________ 
 עו"דעדי פיגל, 

  להסדר הנושיםנאמן 
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